МОДУЛ М4.2 – Семинар, 2 ЕСПБ
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање
првенствено теоријских знања.

План рада
Назив семинара:

ГРАД И ДИЗАЈН
Година студија:
1. семестар мастер академских студија, 2013/14

Број кредита:
2 ЕСПБ

Термини одржавања наставе:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14

Термини одржавања колоквијума:
7. и 13. недеља
Наставници:
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић – руководилац предмета
В. Проф. др Александра Ђукић
Проф. др Владан Ђокић
Сарадници у настави:
Број кабинета: 253
Време за консултације са студентима: Биће накнадно објављено након договора са студентима
Телефон:
011 3218 753
www адреса: www.arh.bg.ac.rs

email:
eva.vanistalazarevic@gmail.com
adjukic@rcub.bg.ac.rs

Посебни критеријуми за пријем студената:
Семинар је обавезан за све студенте 1. семестра 1. године Мастер академских студија

Циљеви и приступ настави:
Основни циљ наставе на Семинару: Град и Дизајн представља упознавање судената са актуелним проблемима и
феноменима који се везују за град, као неком врстом теоретске платфоме на којој ће се базирати концепције
пројектних решења у оквиру студија. Задатак наставе на овом предмету биће, између осталог, и разумевање и
употреба метода која се користе приликом обнове зауштених и изградње нових урбаних насеља, како на нивоу
читавог града, тако и на нивоу већих урбанистичких потеза и просторних целина, до конкретних локација. У
зависности од ширине обухвата конкретног задатка, приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни
карактер, од чега ће зависити и коначан производ дизајнерког процеса_ сценарио развоја, урбанистички пројекат
или архитектонски пројекат.
Општи критеријуми:
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и вештинама
укљученим у плански процес.
Дипломац ће имати знање о:
ОК4.1. Теоријама урбанистичког пројекотвања и планирања заједница;
ОК4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено
изграђену средину;
ОК4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне,
економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се
објекат и простори између односе према људским потребама и мери.
Дипломац ће имати разумевање о:
ОК5.1. Потребама и тежњама корисника објеката;
ОК5.2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
ОК5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката
који узимају у обзир социјалне факторе.
Дипломац ће имати разумевање о:
ОК6.1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима,
корисницима објеката, извођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем
друштву;
ОК6.2. Улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих
метода и трендова у обликовању грађене средине;
ОК6.3. Могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
Садржај наставе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Урбана регенерација и социјална одрживост
Феномени савременог града
Како се спроводи регенерација?
Регенерација савременог града
Резултати на примерима
Град знања
Креативна класа, Креативни град
Мултидисциплинарни приступ у развоју града
Брендирање града
Рециклажа урбаних комплекса – Креативни кластер
Урбана реконструкција и Урбани изглед града

Метод извођења наставе:
Настава ће се одвијати у виду предавања, приказа студија случаја, гостујућих предавања. Посебна пажња биће
посвећена делу наставе који обухвата разговор са студентима и унапређењу њихових вештина формирања
критичких ставова у односу на представљена теоретска сазнања и њихову примену у нашем окружењу.

Термински план извођења наставе
нед

Наслови јединица

Опис тематских јединица

01

Представљање предмета и тематких целина

02

Град и дизајн

03

Обнова и реконструкција

04

Град знања

05

Мултидисциплинарни приступ

06

Брендирање града

07

1. Колоквијум:

Студентске презентације

08

Урбани изглед града

09

Град

10

Кластер_Социјално становање

11

Мрежа

12

Пункт

13

2. Колоквијум:

14

Студентске презентације
Представљање испитног задатка

Обавезна литература:
Bajić Brković Milica (ur.) Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji, Beograd: Arhitektonski fakultet 2010.
Đokić, Vladan Grad i Gradski trg, Beograd: Arhitektonski fakultet, 2004.
Stupar, Aleksandra Grad globalizacije: Izazovi, transformacije, simboli Beograd: Arhitektonski fakultet i Orion art 2009.
Vaništa Lazarević, Eva Obnova gradova u novom milenijumu, Beograd: Classic Map Studio, 2003
Vaništa Lazarević, Eva Urbana rekonstrukcija, Beograd: Zadužbina Andrejević, 1999.
Vaništa Lazarević, Eva; Đukić, Aleksandra Urbana regeneracija kao instrument održivog grada, Arhitektura i urbanizam br.
18/19 (2006), 72-79
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Испит се полаже предајом одштампаног семинарског рада – испитног елабората са задатом структуром, подлогом
и форматом.
Критеријуми оцењивања:
Избор теме, актуелност теме, иновативност приказа, систематичност, повезаност са предавањима и квалитет
одабраних примера.
Оцењивање:
Оцењивање рада на предмету врши се кроз:
•
Вредновање постигнутих резултата у току семестра:
o Редовно похађање предавања
o кроз две радне презентације, чиме студент стиче 30% коначне оцене; и
o кроз активности, чиме студент стиче 20% коначне оцене;
•
Вредновање предатог испитног елабората
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања
колоквијуми
семинари

50
-

пројекат
усмена одбрана пројекта
писмени елаборат

50

Услови предаје после заказаног рока:
из статута АФ

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ

